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Little big farm mod apk

Nông dân nhỏ + Offline Farm - 4,1 trong số 5 dựa trên 521 phiếu DescriptionBig nông dân nhỏ không phải là một trò chơi trang trại bình thường, bạn có thể chơi nó cả ngày mà không cần Wi-Fi. Thoát khỏi đất nông nghiệp của những giấc mơ của bạn sẽ không bị giới hạn. Sau khi trở về trang trại xanh của bạn từ thành phố lớn, đó là cơ hội của bạn để đánh
bóng kỹ năng nông nghiệp của bạn. Xây dựng trang trại phong phú của bạn, phát triển và thu hoạch cây trồng như ngô, kẹo, bông và lúa mì. Sống cuộc sống nông thôn yên bình của nông dân và trang trí đất nông nghiệp của bạn trong các trò chơi gia đình. Trang trại gia cầm và gia súc trong khi bạn đang ở trên cuộc phiêu lưu trang trại này. Bán sản phẩm
của bạn thông qua xe tải giao hàng, thực hiện đơn đặt hàng của bạn và mở rộng đất của bạn trên farm.Features của Big Small Farm farm cho Android:• Trò chơi nông nghiệp offline độc đáo và độc đáo.• Tòa nhà &amp; & đồ trang trí mà bạn có thể sử dụng để tạo ra các trang trại của những giấc mơ của bạn.• Thức ăn động vật đáng yêu và quản lý trang
trại bò sữa • Trồng cây tươi và nấu ăn ngon.• Nâng cấp chuồng lớn • Đồ họa ấn tượng và độ nét cao với hình ảnh động nhân vật chi tiết. • Điều khiển dễ dàng giúp quản lý trang trại dễ dàng hơn • Thế giới nông nghiệp mới kết hợp trong môi trường sống của một quốc gia.• Thu hoạch nhiều hơn, mở khóa nhiều hơn và sống nhiều hơn! Trở thành công ty
hàng đầu thế giới về kinh doanh nông sản với các sản phẩm bánh, sản phẩm từ sữa và quần áo, v.v. Đó là thời gian để hiện đại hóa đất nông nghiệp của bạn và chăm sóc động vật trang trại dễ thương của bạn như cừu, ngựa, dê, cá, gà, chó, mèo và bò. Không có tỉnh táo cho động vật của bạn, cho chúng ăn bằng cách chuẩn bị thức ăn cho chúng trong
nhà máy thức ăn chăn nuôi. Tải về Now APK MOD's Big Small Farm Farm miễn phí, chỉ trong skenny.com!Yêu cầu và chi tiết của phiên bản APKAndroid là bắt buộc: 4.1 trở lên phiên bản của điện thoại thông minh Android và lưu trữ máy tính bảng yêu cầu: 81 MB hoặc nhiều hơn kết nối Internet không cần thiết để playAPK ID: com.ids.little.farm.time.funThe
Update Apk phiên bản: 1.6.0 Thể loại: Giá bình thường: Miễn phí trong ứng dụng mua? HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WELLThe Tải xuống một trong các tệp [aPK] bên dưới (phiên bản MOD là ứng dụng NG لل IQUYHAU) hoặc dùng thử phiên bản [Google Play]; Di chuyển. Apk gửi đến điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng Android của bạn và cài đặt nó (nếu
bạn đang di động, chỉ cần cài đặt apk trên đó); Bắt đầu ứng dụng và vui chơi với Big Little Farmer Offline Farm Broken Link? Phiên bản lỗi thời? Báo cáo đi! Bạn có muốn tạo một MOD tùy chỉnh cho bạn không? Ghé thăm diễn đàn đặc biệt của chúng tôi! [APK - Diễn đàn liên kết] [V1.6.0] [MEGA MOD]MEGA MOD In-App mua hàng ghi lại bởi Hack Gems
không giới hạn tiền xu Infinite Record Để có được tất cả các tính năng mod được liệt kê, bạn cần patcher may mắn trên điện thoại của bạn, và sau đó tiến hành mua hàng trong ứng dụng bị tấn công. Tín dụng cho: Debby. [APK + DỮ LIỆU] [Google Play] [Trò chơi miễn phí] Vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi để cài đặt APK FILES MOD. Đứt dây chằng?
Bạn đang tìm kiếm một phiên bản mới hơn hoặc MOD (bị tấn công) của Big Little Farm Offline Farm? Tham gia cộng đồng của chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn! Big Little Farmer Offline Farm + MOD chắc chắn là một ứng dụng thường xuyên tuyệt vời cho Android và mod đã được tải xuống 48565 lần ở đây trên trang Web Android yêu thích của bạn! Bạn
chắc chắn sẽ thích lối chơi mod của nó và chúng tôi thực sự nghĩ rằng bạn sẽ thích nó trong nhiều giờ ở nhà, ở trường, trên tàu điện ngầm hoặc bất cứ nơi nào bạn đi với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn! Để tải về Big Little Farmer Offline Farm + MOD, nhấp vào nút Tải xuống thích hợp phía trên đoạn này: nút [Google Play] sẽ chuyển
hướng bạn đến Cửa hàng Play, nguồn chính thức của Big Little Farmer Offline Farm + MOD, (chỉ là không có mods), trong khi các nút khác sẽ chuyển hướng bạn đến trang đích để tải xuống Nông dân quốc gia nhỏ + trang trại ngoại tuyến trực tiếp vào thiết bị của bạn! Nếu bạn có vài phút, vui lòng cuộn xuống và xem lại ứng dụng này, đưa ra phản hồi và
chia sẻ trang trại của bạn + trải nghiệm MOD miễn phí, để giúp mọi người từ khắp nơi trên thế giới biết Trang trại ngoại tuyến của Big Little Farmer + MOD là gì và liệu nó có hoạt động tốt cho bạn hay không. Nếu bạn yêu thích các ứng dụng Android không mong muốn như của chúng tôi, hãy chia sẻ tình yêu của bạn bằng cách sử dụng các nút xã hội bên
dưới để cho bạn bè của bạn biết về chúng tôi! Tôi hy vọng bạn tìm thấy trang này hữu ích cho Big Little Farmout Farm + MOD, đặc biệt là đối với phiên bản mod chúng tôi cung cấp ở đây, mod chắc chắn sẽ thích thử! Đọc 48565 thời gian Big Farm Little Farm Offline + MOD Cập nhật ngày: Thứ Hai 14 Tháng 12, 2020 22:56 Đây là một trò chơi tuyệt vời. Tất
nhiên, cách nó chơi không khác với các trò chơi mô phỏng trang trại khác, nhưng đó là một trò chơi hoàn toàn ngoại tuyến, bạn không cần phải kết nối internet để chơi. Nếu bạn có một ngắt kết nối mạng ví dụ, sau đó một trò chơi như vậy là đủ để giải trí. Big Little Farmer Offline Farm của nhà phát hành Innovation Drive Studios là một trò chơi như vậy. Hãy
cho tôi biết những gì thú vị về nó. Trở thành một nông dân chăm chỉ Big Little Farmer Offline Farm một trò chơi mô phỏng trang trại, do đó bạn phải làm tất cả các công việc mà một nông dân phải làm mỗi ngày. Mặc dù những nhiệm vụ này sẽ khó khăn nếu bạn quyết tâm và yêu thích công việc này chắc chắn sẽ vượt qua dễ dàng. Bạn sẽ phải làm tốt nhất
của bạn để xây dựng trang trại của bạn ở một nơi giàu có bằng cách trồng và thu hoạch khác nhau như ngô, dầu canola, bông, và lúa mì. Không chỉ vậy, trò chơi còn cho phép bạn phát triển các loại động vật khác nhau như lợn, bò, gà, vịt được sử dụng thịt hoặc các sản phẩm khác. Bạn có thể bán chúng thông qua xe tải và mang lại tiền để phát triển và
mở rộng trang trại của bạn. Chúng ta cũng nên cố gắng vượt qua thị trường nông nghiệp bằng cách sản xuất các sản phẩm liên quan đến các sản phẩm bánh, các sản phẩm từ sữa và quần áo, v.v. Khi bạn đủ giàu, hãy tiếp tục phát triển các loài động vật có lợi nhuận cao hơn như cừu, ngựa, dê, cá, gà, chó, mèo và bò. Sau đó, chi tiêu thêm tiền để cố
gắng xây dựng và trang trí trang trại đẹp nhất và rực rỡ của bạn. Trở thành một nông dân giàu có và hạnh phúc với một trang trại mơ ước của nhiều người. Lưu ý: Vì đây là trò chơi ngoại tuyến nên không phải tất cả dữ liệu sẽ được lưu trữ trong bất kỳ nguồn nào trên Internet. Nếu bạn xóa trò chơi hoặc bất kỳ dữ liệu nào, trò chơi sẽ biến mất hoàn toàn và
không thể truy xuất lại. Ngay cả khi bạn tải xuống một trò chơi mới, bạn sẽ phải chơi lại. Nhưng các nhà phát triển đang cố gắng tìm một cách để thiết lập một cửa hàng trò chơi và bảo vệ dữ liệu của mình ngay cả khi bạn xóa nó và khôi phục lại nó. Tin buồn là chức năng chưa có sẵn. Đây là một trò chơi dành cho trẻ em (và một số người lớn), vì vậy thiết
kế ấn tượng và đơn giản với các nhân vật quyến rũ. Các sản phẩm và tất cả các mặt hàng ở đây cũng được cách điệu gần gũi hơn với trẻ em. Bên cạnh đó, các nhân vật rất dễ hiểu, vì vậy nó rất tuyệt vời cho những người chơi mới và những người thích thư giãn chơi trò chơi. Tính năng chính của Big Little Farmer Offline Farm là trò chơi nông trại ngoại
tuyến duy nhất có sẵn trên Google Play và App Store, nhưng tất cả thông tin của bạn được giữ lại và đồng bộ hóa trực tuyến khi kết nối với mạng. Không chỉ trang trại, bạn có thể xây dựng ngôi nhà nhỏ của bạn, nuôi thêm vật nuôi để có được trứng, sữa ... Đồ họa chất lượng cao, phù hợp với mọi kích thước màn hình Điều khiển trực quan, hỗ trợ đa ngôn
ngữ Tổng hợp Big Little Farmer Offline Farm là một trò chơi miễn phí, không cần kết nối Wi-Fi để chơi, đồ họa dễ thương và tải xuống nhẹ (chỉ android 4.1) là một lựa chọn hoàn hảo cho cuối tuần hoặc giờ. Thư giãn sau khi làm việc căng thẳng. Tải nó về điện thoại thông minh của bạn và tận hưởng nó. Các bước cài đặt - Tải xuống tệp APK của Big Little
Farmer và Lucky Patcher - Cài đặt hai ứng dụng và mở Lucky Patcher - Điều hướng đến Big Little Farmer và mở ứng dụng. Tải về Big Farm: Mobile Harvest APK và đắm mình trong vùng nông thôn rộng lớn và yên bình. Trò chơi nông trại luôn mang lại một cái gì đó yên bình, và vô cùng hấp dẫn. Ở đó, người chơi sẽ biến thành một nông dân thực sự, thực
hiện các công việc hàng ngày trên trang trại, chẳng hạn như trồng cây, tưới nước, thu hoạch, cho gà ăn,... Có rất nhiều trang trại trên thế giới, bao gồm một số tên tuổi nổi bật như Hay Day, Farmery, Cloud Garden... Các trò chơi tôi vừa đề cập được phát triển trong 3D, và để thay đổi gió, hôm nay tôi giới thiệu một trò chơi khác với đồ họa 2D rất nhẹ để
bạn có thể chơi trên hầu hết các điện thoại chạy iOS hoặc Android.It là Big Farm: Mobile Harvest, một trong những sản phẩm đầu tiên của Goodgame Studios - Một nhà phát triển có 300 triệu người dùng trên toàn thế giới cho các sản phẩm của mình. Trò chơi kể về một trang trại cũ mà Chú George đã cho bạn, với một tình yêu dành cho nông nghiệp, bạn
cần phải quản lý và trở thành trang trại màu mỡ và phát triển nhất trong khu vực. Trở thành một nông dân thực sựIn Big Farm: Mobile Harvest, mục tiêu của bạn là phát triển, thu hoạch và chăm sóc tất cả các loài động vật trong trang trại. Khi thu hoạch nông sản, bạn có thể bán chúng hoặc làm chúng trong các mặt hàng và bán chúng trên thị trường. Với
doanh thu, sử dụng nó để tạo ra công ăn việc làm sản xuất của riêng bạn, mở rộng các lĩnh vực xanh, xây dựng chuồng thú cưng nhiều hơn và trang trí trang trại của bạn. Giống như bất kỳ trò chơi nông trại nào khác, cây trồng trong trò chơi phát triển theo giờ, bạn phải đợi cho đến khi cây trưởng thành hoặc sử dụng phân bón (có thể mua trong cửa hàng)
để cây phát triển nhanh hơn. Trồng và thu hoạch trong trò chơi cực kỳ đơn giản, chỉ cần chạm vào mặt đất trống và gieo hạt vào đó. Trò chơi có nhiều loại cây trồng khác nhau, mỗi cây sẽ có thời gian để thu hoạch và tiền bạc, EXP thực hiện một cách khác nhau. Để tăng sức hấp dẫn, Big Farm: Mobile Harvest có một hệ thống vận chuyển để hoàn thành
và nhận được phần thưởng hấp dẫn. Nhiệm vụ thông thường là trồng một số loại cây nhất định, bón phân, cho vật nuôi ăn... Mua và bán nông sản với bạn bè Mỗi ngày, sẽ có những nhân vật ảo đến thăm trang trại của bạn để yêu cầu bạn mua một số sản phẩm nông nghiệp và thủ công, hoặc họ sẽ bán các mặt hàng hữu ích với giá cực kỳ rẻ. Bạn sẽ có
một cửa hàng nhỏ bán sản phẩm do bạn tạo ra, bạn có thể định giá phù hợp và mời hàng xóm mua hàng hóa của bạn. Big Farm: Mobile Harvest khác với các trò chơi nông trại khác khi được phát triển trên nền tảng đồ họa 2D đơn giản và đầy màu sắc. Trò chơi mô tả các trang trại lớn ở vùng nông thôn yên bình. Chức năng được đặt gọn gàng, hợp lý và
đơn giản để sử dụng. Các tính năng chính để tự xây dựng trang ước mơ với các tòa nhà đẹp và trang tríĐiều này tay trồng &amp; thu hoạch cây trồng yêu thích Trở thành hàng xóm với những người chơi khác trên toàn thế giới Chăm sóc cho động vật đáng yêu: gà, bò, lợn ... Kết nối với Facebook và Google Simple, Deep Acoustic GraphicsThe MOD APK
version of Big Farm: Mobile HarvestThe MOD Limitation of Seed Infinite FeatureSource:MOD version is old and no longer works. Chơi phiên bản APK và chờ cập nhật. Hoặc thử một số trò chơi khác như Hay Day và Farming Simulator 20.Download Big Farm: Mobile Harvest MOD APK game cho Android, Big Farm: Mobile Harvest là một trò chơi phù hợp để
chơi Thời gian của bạn, chơi nhẹ nhàng, không đặt nặng về mất mát, mặc dù vẫn sẽ có một hệ thống cấp độ cho bạn để thử cho trong trò chơi. Trong trò chơi, sẽ có một số mặt hàng InApp có thể được mua bằng tiền thật, ngoài một vài quảng cáo nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện. Bạn có thể tải về các trò chơi thông qua liên kết dưới đây. Trò chơi hỗ trợ cả iOS
và Android với APK và hơn thế nữa. Để chơi trò chơi, bạn cần điện thoại chạy trên Android 4.0.3 hoặc iOS 8.2 trở lên. Lên, lên.
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